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INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja                  

podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji               
Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z         

dnia 29 stycznia 2019 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa            
podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie         

zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem         

samochodu osobowego stanowiącego współwłasność Wnioskodawcy, niebędącego      
składnikiem majątku w prowadzonej działalności gospodarczej – jest        
nieprawidłowe. 

UZASADNIENIE 

W dniu 29 stycznia 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie              

interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w         
zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z         

używaniem samochodu osobowego stanowiącego współwłasność Wnioskodawcy,      
niebędącego składnikiem majątku w prowadzonej działalności gospodarczej. 

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. 

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest       
współwłaścicielem w części ułamkowej samochodu osobowego. Samochód ten nie         

jest dla Wnioskodawcy składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1               
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale jest przez Wnioskodawcę           

wykorzystywany - choć nie wyłącznie - do celów związanych z prowadzoną przez            

Niego działalnością gospodarczą. 

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. 

Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę z tytułu kosztów używania samochodu          
osobowego opisanego powyżej stanowić będą koszty uzyskania przychodów w         

wysokości 20% czy 75% poniesionych wydatków? 



Zdaniem Wnioskodawcy, poniesione wydatki z tytułu kosztów używania opisanego         
samochodu osobowego stanowić będą koszty uzyskania przychodów w wysokości         

75% poniesionych wydatków. Przedmiotowy samochód osobowy nie stanowi w         
rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych              

własności podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, albowiem      

Wnioskodawca jest jedynie jego współwłaścicielem w części ułamkowej, a nie          
samodzielnym właścicielem. Ustawodawca rozróżnia własność od współwłasności i        

w tych przypadkach, w których ma na myśli współwłasność, wyraźnie stwierdza to w             
przepisach (tak np. art. 21 ust. 26, art. 22a ust. 1, art. 26h ust. 1 ustawy o podatku                  

dochodowym od osób fizycznych). Oznacza to, że samochód osobowy stanowiący          

współwłasność Wnioskodawcy jest samochodem osobowym innym niż określony w         
art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskutek              

czego do wydatków poniesionych z tytułu kosztów używania takiego samochodu          
stosować należy art. 23 ust. 1 pkt 46a ww. ustawy. Skoro zaś zgodnie z tym               

przepisem za koszty uzyskania przychodów nie uważa się 25% poniesionych          

wydatków z tytułu kosztów używania przedmiotowego samochodu osobowego, to a          
contrario za koszty uzyskania przychodów uważać należy 75% takich wydatków. 

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w        
sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego – jest        
nieprawidłowe. 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od                 
osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.), kosztami uzyskania               

przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania          
albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art.          

23. ustawy. 

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wykazu wydatków,           
który przesądzałby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, zatem          

przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie         
uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest         

osiągnięcie przychodów lub zabezpieczenie albo zachowanie źródła przychodów,        

tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości. 



W takim ujęciu kosztami tymi będą zarówno wydatki pozostające w bezpośrednim           
związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli           

zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania           
przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet         

wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty. 

Aby wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl            
powołanego przepisu spełniać łącznie następujące warunki: 

● pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem        
przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania          

albo zabezpieczenia źródła przychodu, 

● nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania          
przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku          

dochodowym od osób fizycznych, 
● być właściwie udokumentowany. 

Należy zaznaczyć, iż wykazanie związku poniesionych kosztów z przychodami oraz          

okoliczności, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiąganych przychodów (lub           
na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów) obciąża podatnika, bo to on           

wywodzi skutki prawne w postaci zmniejszenia zobowiązania podatkowego. 

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność         

gospodarczą i jest współwłaścicielem w części ułamkowej samochodu osobowego.         

Samochód ten nie jest dla Wnioskodawcy składnikiem majątku, o którym mowa w            
art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale jest przez                

Wnioskodawcę wykorzystywany - choć nie wyłącznie - do celów związanych z           
prowadzoną przez Niego działalnością gospodarczą. 

Zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób               

fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r., nie uważa się za             
koszty uzyskania przychodów poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania,         

stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność, samochodu      
osobowego niebędącego składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1,              

oraz składek na ubezpieczenie takiego samochodu. Wydatki te i składki w wysokości            

20% stanowią jednak koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód          



ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą          
prowadzoną przez podatnika. 

Przepis ten, jak wprost wynika z jego treści, dotyczy wydatków z tytułu eksploatacji             
samochodu osobowego wykorzystywanego w prowadzonej działalności      

gospodarczej stanowiącego własność podatnika. Jednocześnie ustawa o podatku        

dochodowym od osób fizycznych nie wskazuje, co należy rozumieć pod pojęciem           
własności. Jednakże w ujęciu celowościowym koszty używania samochodu        
osobowego niebędącego składnikiem majątku w prowadzonej działalności       
gospodarczej stanowiącego zarówno własność podatnika, jak i jego        
współwłasność należy traktować jednakowo. 

Zatem, zarówno wtedy gdy samochód stanowi własność przedsiębiorcy, jak i          
wtedy gdy jest przedmiotem współwłasności, wydatki eksploatacyjne na        
samochód osobowy, który nie jest w działalności składnikiem majątku, o          
którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób               
fizycznych, będą podlegały zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w         
wysokości 20%. Dodatkowo należy podkreślić, że sam fakt, iż przedsiębiorca jest           
właścicielem czy też współwłaścicielem samochodu osobowego nie uprawnia go do          

zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności       
gospodarczej 20% wydatków związanych z używaniem i ubezpieczeniem tego         

pojazdu. Podatnik musi faktycznie ponosić wydatki eksploatacyjne dotyczące        
samochodu, który nie tylko służy jego celom osobistym, ale także celom           
związanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. 

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że w przypadku wykorzystywania do           
celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą samochodu osobowego        

stanowiącego współwłasność Wnioskodawcy i niebędącego składnikiem majątku, o        

którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób               
fizycznych, Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia 20% wydatków        

związanych z używaniem tego pojazdu do kosztów uzyskania przychodów z          
działalności gospodarczej. 

Nie można więc zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, zgodnie z którym           

poniesione wydatki z tytułu kosztów używania opisanego samochodu osobowego         
stanowić będą koszty uzyskania przychodów w wysokości 75% poniesionych         



wydatków. Wskazany przez Wnioskodawcę przepis art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy o             
podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy bowiem samochodów osobowych         

będących składnikami majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o               
podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w szczególności składnikami majątku          

będącymi środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi,        

podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i          
prawnych. 

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za         
nieprawidłowe. 

 

 


